
zaostŤené. Srdci nenáleží vridčí místo, ale rozum nesmí soudit
věci senzibi|ity. Život potŤebuje právě tolik rozumu jako
poezíe. Kontrasty: pŤíroda _ civilizace, sentiment _ intelekt,
fantazie _ ratio, svoboda _ kázeh, konstrukce - poezie,
veňejnost - intimita; tyto kontrasty v1imluvně a jednoznačně
neruší, ale násobí hodnotu jednotliv1ich prvkri.

V moderním velkoměstě jsou pňímé avenue. PŤípustno,
téměň nutno, aby pěšinky v parcích byly divně a kouzelně
vinuté, ochraíujíce meditaci samotáňe či milostnf rozhovor.
Park v betonovém městě je svět umělé pŤírody, pestŤejší a
bohatší než skutečná pŤíroda - na svém místě, vkomponovány
v racionální osnovu, v racionálním pťrdorysu života, na|eznete
híiště a rítulky ťantazií. Zák|adem životaje ratio, konstrukce,
Íád,kázei; koruna života: čirá poezie. Umělci jsou orga-
nizáto i života, ale také aranžéÍi a režiséŤi jeho dramatu či
frašky, zžtbavni vfbor lidské společnosti. Jsou staviteli a urba.
nisty, a1e i zahradnictví, kuchaŤství, ohĎostroj i sváteční zá-
bavy, cestování mají moderní rnlizy. Smíšením obou oblastí
vznikl by životní dekorativismus, aplikující alogickou poezii
na ričelovou konstrukci. Izo|ace obou krokri umožřuje dristoj-
nou syntézu.

Ve chvíli zajištěné hmotné existence uvolĎují se v člověku
mohutné vitální touhy nekonstruktivní, poetické, lehkomyslné,
humorné, fantastní a snivé.

Správně konstruované a orgarizované umění je jen dílem
života, korurrou existence a ňádně sestavené společnosti. Je
potŤeba pŤedevším nové společnosti, proto je potŤeba revo.
luce, proto je snad aktuálnější tvorba konstruktivninežpoezie
(ač víme, že nejprudší lrumor tryská uprostŤed bitev), a proto
vridcovství svěiujeme intelektu. Proto je povinností kulturních
pracovníkťr likvidovat své rapinské mravy, jednat a žit meto.
dicky. Proto moderní revue chtějí b1it náčrtníkem pro pňed.
měty a koncepce dosud nerealizované. V novém světě jsou
nové funkce umění, které nesnášejí se s dosavadním umělec-
k1tm obchodním provozem.
(Pásmo l, č. 3, str. |_2, záii |924)
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JindŤichHonzl: HEREC

Herec
prostÍedek tvarovfch emocí.
Slovo

nesmí bft samojedinfm charakterem hercova pohybu.
Pohyb

není-li sám v sobě opŤen, je-li v něm slovo nepostradatelnfm

vfkladem, je-li napodobením a nikoli divadelním vytvoŤením

situace _ není vribec pohybem, nebo je divadelní nudou.

Moderní cesta, [jak] vrátit herce k tomu, čím má b1it, je

kino.
Kino nezná ještě zrtplna svfch možností. Delluc vyhledává

nové prostŤedky kina, objevuje ,,fotogénie... Birot vyna|.ézá
kinematografické básně (Cinéma). Kinorežisérrim nabízejí se
zázračné situace s triky. Pro vfvoj kina nrá velik1i vlznam
americká groteska, která je nabita pŤekvapeními: ekvilibris.
tické chapliniády, Fatty, Mack Sennett, Harold Lloyd, Dodo
atd. Jsou novfmi pŤíklady herecké konstrukce - j.'' ovšem
potud, pokud se tito mistňi grotesky nestávají herci.

To, co pŤivedlo kino k objevrim nového herectví, ie
ztráta slova.

Emotivnost kina je stavěna z pohybu.
Nové

grotesky

bez obsahu
Dodo Fatty Lloyd

Dramatičnost? K smíchu.

pásma situací

nepotŤebují slov

l
,!
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Filmové situace jsou většinou jen rytmickfmi pohyby lid.
sk1tch těl. Jsou lyrikou gest, v!,raztl a situací. Minimální obsah
grotesky nebo dobrodružství neurčuje tvarovfch vfrazri. Vše
závisí od ekvilibričnosti, odvahy, síly, ktásy vlraznosti -
Fattyho, Albertiniho, Fairbankse, Nazimovové. Chaplin je
stále ještě největším lyrikem z hercri. Co je pťrvabem grotesky,
jej1mž jedinfm dějem je pohyb lidského těla po že|ezné
konstrukci mrakodrapri? Divadlo je nepŤetržite pásmo pŤt.
měrri: jako. Kino je bezprostŤedním v,lrrazem nové, konkrétní
poezie. Poezie bez duše. Neboť hercova poezie nemá ,,vnitŤ.
ních.. prostŤedkri. Jejím rikolem je akci plně zvnějšnit. Učinit
ji viditelnou.

Je tŤeba osvobodit fyziologickou souvislost slova a pohybu.
Gesto je materiálem. Tento materiál má vlastní zákoniiost,

vlastní v,|rrazové prostŤedky. Nelze gesto lepit s ostatním mate-
riálem. Gestem se neÍíká ,,ze|enf,,, ,,četven!,,, ale ,,žijlr,, _ ani
se jím tyto věci nedoprovázejí. Gesta hercri jsou potud zby-
tečná, pokud jsou to gesta Racinova nebo Schillerova. Herci
Cocteauovi byli bratňí Fratellini nebo členové švédského
baletu, herci Birotovi byli ekvilibristé, Mejerchold hrál s japon.
skfmi žongléry. Radlov a Foregger pŤekvapují obecenstvo
v cirkusech. Fratellini, švédsk1i balet jsou stejně básníky svého
těla jako Cocteau, Birot jsou básníky slova.

oficidlní herec je proold1 mrteu.
Subjektivnost : samoričelnost hereckého'.rfkonu : psycho-

logické prož1ván|
má ve světě objektivních hodnot tyto názvyz

libovrile, náhoda, improvizace, nesrozumitelnost, nepiesnost,
ne čelnost,

nuda obecenstua -
konec diuadla.

Místo nich obdivují civilizované kontinenty a ostrovy:
VteŤinovou zákonitost v kmitu hrazdovÝch ekvilibristri.

6zo

Matematickou souhru fotbalového mužstva.

Moderní kritérion pro pŤesnou fyziologickou zákonitost sva-

lového pohybuje stroj.
Mejercholdova biomechanika je pokusem o divadelní pohyb

naprosto objektivní.
objektivita je největší uměleckou vlastností klaunri, Chapli-

nova smíchu a tragické grotesknosti hercri z Crommelyncko-
v ch dramat.

Je nutno pŤevést herecká gesta na primární, určité, jasné
pohyby tělesného mechanismu. obdivujeme vfkony tohoto
mechanismu, kdekoli je naleznem: pŤesně typické pohyby
amerického dělníka, v1tězná rychlost svalri Paddockov'.fch,
zmechanizovan risměv Vlasty Buriana, nervní strojová citli.
vost aeroplánového pilota.

Všude, kdekoli člověk vstupuje v objektivní poměr k věcem:
ke stroji, k lidem (tj. komediantriv poměr k obecenstvu), na.
byvá lidské gesto věcného, ričelného patosu.

Mechanické figury jsou proto objektivní a nejlépe organizo-
vané tělo herecké. Nemají subjektivity : nemají libovrile.
Picassovy figury: La parade. Larionovovy konstrukce: Balet.
Lisickij: Elektromechanische Schaufigurinen zur Oper: Sieg
iiber die Sonne.

Jejich mechaničnost má nebezpečí abstraktnostj. Z reá|.
nosti nynějšího divadla nezbftá než komediant, jenž své lešení
a boudy staví na ttz(ch a u houpaček.

Andula Sedláčková, která je tak krásná, ,,že cyklisti spa-
tňivše ji padají s kola.. a v divadle lidé zapomínají na Shakes-
peara. Vlasta Burian.

Aréna, kabaret, dancingy, cirkus atd.

(Pásmo l, č. 3, str. 2-3, záÍl |924)
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